بسمه تعالي

سند توسعه استان آذربایجان غربی در سال  4831به تصویب هیأت محترم دولت رسید  .در سال 4834
این سند مورد بازنگری قرار گرفت و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید ولی مصوبه
هیأت دولت نمی باشد  .این اسناد به ترتیب در ذیل آورده شده است .

سند ملي توسعه استان آذربايجانغربي
مصوب جلسه مورخ  4834/4/5هيئت محترم وزيران
وضعيت استان آذربايجان غربي در ارتباط با سند چشم انداز بلندمدت جمهوری اسالمي ايران

با فرض تحقق هدف ها و ویژگی های مورد نظر سند چشم انداز بلندمدت جمهوری اسالمی ایران برای جامعه مطلوب
و تحقق آنها در سراسر پهنه سرزمین و تمام استانهای کشور و با توجه بهه رهرایا اسهتان آاربای هان ربهی از یه
پتانسیل ها و مسائل خاص آن ،ضمن تاکید بر رفع فقر و کاهش بیماری از استان ،هدف ها و ویژگی ههای آن در افهق
چشم انداز بلندمدت توسعه (سال  )4141بشرح زیر است:
 -4استانی با برتری استراتژیکی و ژئواکونومیکی برای هم پیوندی اقتصادی ملی با اقتصاد منطقه ای و جهانی
 -2فضایی ت هیز رده با زیرساخت های الزم در میان مدت برای نیل به اهداف توسعه در افق چشم انداز
 -3ایفای نقش برتر در کریدور ررقی – ربی
 -1جامعه ای با سطح درآمد سرانه باالتر با برخورداری از صنایع با تکنولوژی برتر و ارزش افزوده باال
 -5جامعه ای بهره مند از داکثر منافع اقتصادی ،منابع طبیعی ت دید پذیر و ت دید ناپذیر از جمله دریاچه
ارومیه با مال ظات زیست محیطی
 -6استانی برخوردار از نیروی انسانی توسعه یافته با توانایی های تخصصی باال
 -7جامعه ای با هم گرایی قوی قومی و عالئق محکم ملی و برخوردار از راخص های مطلوب امنیتی و اجتماعی
الف – اصلي ترين قابليت های توسعه :
 -4وجود منابع خاك اصلخیز  ،اقلیم مناسب و سازگار و نیروی انسانی کارآمد برای توسعه فعالیتهای کشهاورزی ،
دامپههروری  ،پهرورش زنبور عسل  ،آبزی پروری ( به ویژه آرتمیا ) ،محصوالت زراعی صنعتی ( چغندر قند  ،علوفهه و

دانه های رو نی )  ،ظرفیت باال برای تولید و صادرات محصوالت با ی ( بویژه سیب و انگور ) و انواع گیاهان زینتهی و
دارویی
 -2بهره مندی از منابع نی آب سطحی و زیرزمینی و امکان استحصال وبهره برداری آنها برای توسعه فعالیت ههای
کشاورزی و صنعتی
 -3دارا بودن اراضی جنگلی مناسب و قابلیت تولید انواع چوب صنعتی به ویژه صنوبر
 -1برخورداری از صنایع ذایی و تبدیلی محصوالت کشاورزی  ،ظرفیت باالی سردخانه و صنایع دستی وابسهته بهه
چوب  ،فرش و گلیم
 - 5بهره مندی از معادن فلزی ( مس  ،طال  ،تیتان  ،سیلیس و روی ) و یر فلزی ( سنگهای تزئینی و سهاختمانی و
آهك و گچ ) و منابع موجود در دریاچه ارومیه ( سدیم  ،پتانسیم و منیزیم)
 -6هم واری با قطب صنعتی تبریز و بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و کارآمد در بخش صنعت
 -7وجود زمینه های مناسب برای ای اد و توسعه صنایع میکرو مارین  ،الکترونیك و بیوتکنولوژی و پترورهیمی در
استان
 -8هم واری با کشههورهای عراق  ،تهرکیه و جمههوری آاربهای ان  ،در بهرگیهری مبهادی ورود و خههرو مهرزی (
پلدرت  ،بازرگان  ،سرو  ،رازی و پیرانشهر ) و بهره مندی از  7بازارچه مرزی و  9گمرك مهرزی در  894کیلومتر مرز
مشترك با سه کشور به عنوان فرصت های مناسب برای توسعه فعالیت های بازرگانی خارجی و ترانزیت کهاال و صهدور
خدمات فنی و مهندسی  ،امکان تبادل برق با کشورهای هم وار و مبادالت فرهنگی و هنری
 -9برخورداری از جاابه های طبیعی  ،عرصه های تاریخی – فرهنگی و طبیعت مستعد ( بهویژه پهارك ملهی دریاچهه
ارومیه ) برای گردرگری و ورزرهای زمستانی و آبی
 -44عبور تنها راه های ترانزیتی جاده ای و راه آهن کشور به ترکیه واروپا از استان و استقرار بر روی کریدور ررقی
و ربی
 -44عبور خا لوله گاز ایران – ترکیه – اروپا از استان برای صدور و تزانزیت نفت و گاز
 -42امکان بهره گیری از انرژی های ت دید رونده زیست توده و زمین گرمایی

 -43وجود زمینه های قانونی برای توسعه ورزش  ،نگرش مثبت جامعهه بهه فعالیهت ههای ورزرهی  ،گهرایش بخهش
خصوصی و تشههکل های داوطلب یر دولتی (  ) NGOبه سرمایه گذاری و خدمات رسانی در توسعه ورزش
ب – عمده ترين تنگناها و محدوديت های توسعه :
 -4ناکههافی بودن تاسیسات مهار و انتقال آب برای فعالیت های کشاورزی و عدم تکمیل و ا داث ربکه های آبیاری
و زهکشی
 -2سنتی بودن فعالیتهای کشاورزی  ،پایین بودن راندمان آبیاری و ضریب مکانیزاسیون
 -3فرسودگی مارین آالت صنعتی و توسعه نیافتگی بخش صنعت و معدن متناسب با ظرفیت های طبیعی  ،انسانی ،
تولیدی و نیازهای توسعه استان
 -1عدم سرمایه گذاری مناسب و کافی در بخش های زیربنایی ( انرژی  ،راه و مخابرات )
 - 5ضعف زیهرسهاختهای سخت افهههزاری و نهههرم افهزاری ( مهل و نقهل  ،نگههههداری و اخیهره  ،بسهته بنهدی ،
بازاریابی و  )....برای مصرف داخلی و صادرات محصوالت استان
 - 6پایین بودن درآمد سرانه و باالبودن نرخ بیکاری در مناطق رهری استان
 -7کمبود زیرساختهای مناسب گردرگری و پایین بودن کیفیت تاسیسات در مراکز گردرگری
 -8توسعه نیافتگی خدمات برتر و توزیع نامتوازن خدمات موجود در سطح استان
 -9باالبودن نرخ بیسوادی  ،افت تحصیلی ( به ویژه دختران ) و توسعه نیافتگی آموزش و پرورش در مقاطع مختلف
-44توسعه نیافتگی کمی و کیفی آموزش عالی
 -44پائین بودن سرانه درآمدهای عمومی استان و کندی اجرا و تامین منابع طر های عمرانی
 -42وابستگی ردید منابع مالی بخش ورزش به درآمدهای عمومی
ج – مسائل اساسي استان :
 -4وجود پیش زمینه های اهنی عههدم امنیت و بههرخی اقهههدامات عینهی ( بهههازرسی هها ) و تهانیر آن در عهدم
سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی استان

 -2تخریب ردید منابع طبیعی و بهره برداری نامناسب و بیش از ظرفیت از مراتع
 -3فرسایش مداوم خاکهای زراعی  ،عدم سرمایه گذاری کافی برای کنترل و مههار آبههای سهطحی و الگهوی کشهت
ناسازگار با ررایا ویژه آب و هوایی استان ( زودرس و دیرپا بودن سرما )
 -1پائین بودن بهره وری در بخش کشاورزی
 -5سرمایه گذاری اندك دولت در پروژه های توسعه به ویژه بخش صنعت و معدن و بخش زیربنهایی و تقلیهل رتبهه
توسعه یافتگی استان در سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی
 -6عدم تشکیل سرمایه صنعتی در استان
 -7به کار نگرفتن ظرفیت های بازرگانی خارجی استان در د مطلوب آن
 -8تهدیدات امنیتی ناری از مرزی بودن استان و وجود پدیده قاچاق کاال و انسان در مناطق مرزی
 -9انزوای جغرافیایی و دوری از مرکز و باالبودن هزینه های سرمایه گذاری و تولید در استان
 -44عدم توزیع مناسب ظرفیتهای ارتغال در بخش های مختلف و پایین بودن نرخ ارهتغال در بخشههای صهنعت و
معدن و خدمات
 -44ضعف جدی در بنیان های اقتصهادی و زیرسهاختهای رههری و گسهترش پدیهده ارهیه نشهینی در برخهی از
رهرهای استان
 -42وجود زمینه واگرایی قومی در استان و فقدان سیاستها و برنامه های مشخص برای تقویت همگرایی ملی و نگاه به
درون در آنها
 -43توسعه نیافتگی قابل توجه بخشها و روستاهای استان و وجود اهنیت منفی ناری از عدم توجه دولت بهه مسهائل
استان بین مردم و ساکنان مناطق مرزی در مقایسه با ررایا قبل از پیروزی انقالب اسالمی .
 -41تحوالت در ال وقوع در مناطق ررقی ترکیه و رمال عراق و رتاب گرفتن اقدامات توسعه ای در این مناطق که
مناطق مرزی استان را متانر خواهد کرد
 -45ناکافی بودن پورش رادیویی و تلویزیونی با توجه به تنوع قومی و ساسیت مرزی استان
 -46پایین بودن نرخ مشارکت زنان در بخشهای مختلف اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی با توجه به نگررهای فرهنگهی
موجود استان

 -47فقدان نظام رناسایی استعدادهای ورزری
د – اهداف بلند مدت :
با تهوجه بهه قابلیتها و تنگناها  ،توسعه استان بر اساس توسعه هماهنگ بخشهای صهنعت  ،کشهاورزی ،بازرگهانی ،
استوار می بارد .بدین ترتیب اهداف بلند مدت توسعه استان عبارت خواهند بود از :
تقویت مناسبات اقتصادی فراملی کشور با بهره گیری بیشتر از موقعیهت ههای جغرافیهایی – سیاسهی و قابلیهت
بازرگانی و تبدیل استان به قطب صادراتی منطقه ای
ارتقاء راخص های توسههعه اقتصادی و اجتماعی استان در د میانگین ملی و درمقایسه با کشور های همسایه و
جبران رکاف توسعه نیافتگی مناطق مرزی
 -3تبدیل استان به قطب صنایع تبدیلی ذایی با فن آوریهای برتر قابل رقابت در سطح جهانی
 -1توسعه فعالیتهای صنعتی و معدنی و افزایش سهم بخش در اقتصاد استان
 -5افزایش بهره وری و اقتصادی کردن فعالیت در بخش کشاورزی و زیربخشهای مرتبا با آن
 -6توسعه صنعت گردرگری متناسب با ظرفیت های طبیعی  ،تاریخی و فرهنگی استان
 -7افزایش درآمد سرانه و افزایش سهم استان در تولید ناخالص داخلی
 -8گسهترش ظهرفیت ههای زیههربنایی جهت تسهیل ارتههباط با سهایر مناطق در سطح ملی و بین المللهی ،تهامین
انرژی وتوسعه سیستمهای نوین مخابراتی
 -9ارتقاء راخص های توسعه انسانی به ویژه در بخش آموزش و پرورش در د میانگین ملی
 -44ارتقای راخصهای کمی و کیفی آموزش عالی استان در د میانگین ملی
 -44تامین ررایا الزم برای برطرف کردن زمینه های اهنی و عینی عدم امنیت در استان و تقویت
همگرایی قومی در سطوح استانی و ملی
-42تقویت زیر ساخت ها و بنیان های اقتصادی رهری و افزایش نسبت جمعیت رهری استان
 -43بهره گیری از قابلیت های دریاچه ارومیه در وزه های مختلف با فظ ررایا زیست محیطی آن
 -41اعتال معرفت دینی  ،ارزرهای فرهنگی و ویژگی های هویتی استان
 -45نهادینه سازی بهره وری و افزایش آن در بخش های اقتصادی و عوامل تولید

 -46ارتقا نقش ورزش در تامین سالمت جسمی و رو ی و تقویت توانمندیهای افراد و گروههای اجتماعی
 -47دستیابی به هدفهای توسعه هزاره (  ) M.D.Gدر استان
 -48توانمندسازی بخش تعاونی برای ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی بزرگ
 -49توسعه نقش و جایگاه زنان در سطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری استان
هـ  -راهبردهای بلند مدت توسعه :
 -4توسعه ربکه های آبیاری و زهکشی و روش های نوین آبیاری با مشارکت بهره برداران اینفع
 -2مهار آبهای خروجی  ،استههفاده از آبهای مشترك و انتقال آبهای مرزی استان به وزه های داخلی  ،مهار  ،توسعه
و بهره برداری از منابع آب سطحی هماهنگ با نیازهای پایین دست و در چارچوب ظرفیت وضه آبریز
 -3توسعه با ات و کشت محصوالت صنعتی کشاورزی  ،دامپروری صنعتی و آبزی پروری
 -1ای اد و گسترش وا دهای بهههزرگ مقیههاس صنعتی ( فلههزی  ،الکترونیکی  ،ریههمیایی ) و معهدنی ( فهرآوری
معدنی ) با گرایش صنایع صههادراتی قابل رقههابت در عههرصه جههانی با تکیه بهر اسهتفاده از فهن آوریههای برتهر بهه
عنهوان صنایع پیشرو و محههرك توسعه استان با مشارکت مونر بخش های دولتهی و عمهومی یهر دولتهی و توسهعه
صنایع تبدیلی کشاورزی  ،ذایی  ،دارویی و نساجی و پوراك
 -5مایت مونرتر نظام بانکی از سرمایه گذاری بخش خصوصی در صهنعت اسهتان واعطهای تسههیالت و امکانهات و
مشوق های مناسب به سرمایه گذاران از سوی دولت
 -6گسترش فعالیت های نوین بازرگانی و فراهم نمودن امکانات و تسههیالت الزم بهرای توسهعه فعالیتههای بازرگهانی
داخلی و خارجی
 - 7بهره گیری از موقعیت منحصر بفرد مرزی استان با ای اد منطقه آزاد ت اری در چارچوب سند ملی توسعه مناطق
آزاد
 -8ای اد زیربناهای مناسب و تسهیالت الزم برای سهرمایه گذاری بخهش خصوصهی و یردولتهی در زمینهه صهنعت
گردرگری و ارتقا خدمات فرهنگی و هنری
 -9گسترش ظرفیت های جدید زیربنایی در زمینه ربکه راههای ارتباطی سهریع درون اسهتانی  ،بهین منطقهه ای و
فراملی  ،توسعه گازرسانی به رهرها و صنایع و تامین انرژی برق و توسعه ارتباطات مخابراتی

 -44تقویت بنیان ها ی رهری ( به ویژه رهرهای کوچك ) در نوا ی رمال و جنوب استان و توسعه مراکز جمعیتی
روستایی دارای اولویت
 -44بهبود راخصهای امنیتی در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فیزیکی
 -42تههقویت ارومیه با توسعه خدمات برتر اجتماعی  ،فنی و مهههندسی به عنوان رهر با عملکرد فهرا منطقهه ای و
منطقه ای و رهرهای خوی  ،مهاباد و میاندوآب و نقده به عنوان مراکز با عملکرد نا یه ای
 -43توانمند سازی مناطق اریه ای رهرهای بزرگ استان
-41گسترش آمهوزش و پهرورش عمهومی و بهاالبردن پهورش تحصیلی واقعی به ویژه در نوا ی روستایی و عشهایری
و جامعه زنان استان
 -45توسعه کمی و کیفی آموزش عالی استان
 -46ای اد سازو کارهای الزم و مایت از افزایش بهره وری در بخشهای اقتصادی و عوامل تولید
 -47گسترش ورزرهای پرورری  ،همگانی  ،تفریحی  ،قهرمانی و رفه ای در استان
 -48ریشه کنی فقر ردید و گرسنگی و بهره مندی همگانی از مواهب توسعه اقتصادی و اجتماعی
 -49دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی و ترویج بهبود برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان
 -24کاهش مرگ و میر مادران و کودکان
 -24مبارزه با بیماریهای عمده ( ایدز  ، H.I.V /سل  ،ماالریا و ) ...
 -22مایت مونر از تشکیل و توسعه تعاونی ها و ای اد و گسترش رهرك ها و م تمع های تعاونی
 -23بسترسازی مناسب برای افزایش مشارکت اجتماعی  ،اقتصادی  ،فرهنگی و سیاسی زنان در روند توسعه استان
 -21نهادینه کردن رویکرد مدیریت عرضه و تقاضا و افزایش سطح آگاهی عمومی در مدیریت بهینه مصرف آب
 -25ای اد زمینه های الزم برای جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی در بهره برداری و مدیریت آب
 -26گسترش پورش بیمه های اجتماعی و کاهش تلفات انسانی در انر وادث

سند ملي توسعه استان آذربايجانغربي
تجديد نظرشده در زمستان 4834
مصوب شورای برنامه ريزی و توسعه استان
وضعيت استان آذربايجان غربي در ارتباط با سند چشم انداز بلندمدت جمهوری اسالمي ايران

با فرض تحقق هدفها و ویژگیهای مورد نظر سند چشم انداز بلند مدت جمهوری اسالمی ایران برای جامعه مطلوب و
تحقق آنها در سراسر پهنه سرزمین و تمام استانهای کشور و با توجهه بهه رهرایا اسهتان آاربای هان ربهی از یه
پتانسیل ها و مسائل خاص آن ،ضمن تأکید بر رفع فقر و کاهش بیماری از استان ،هدف هها و ویژگیههای آن در افهق
چشم انداز بلند مدت توسعه (سال  )4141بشرح زیر است:
 -4استانی با برتری استراتژیکی و ژئواکونومیکی برای هم پیوندی اقتصادی ملی با اقتصاد منطقه ای و جهانی
 -2فضایی ت هیز رده با زیرساخت های الزم در میان مدت برای نیل به اهداف توسعه در افق چشم انداز
 -3ایفای نقش برتر در کریدور ررقی – ربی
 -1جامعه ای با سطح درآمد سرانه باالتر با برخورداری از صنایع با تکنولوژی برتر و ارزش افزوده باال
 -5جامعه ای بهره مند از داکثر منافع اقتصادی ،منابع طبیعی ت دید پذیر و ت دید ناپذیر از جمله دریاچه ارومیه با
مال ظات زیست محیطی
 -6استانی برخوردار از نیروی انسانی توسعه یافته با توانایی های تخصصی باال
 -7جامعه ای با هم گرایی قوی قومی و عالئق محکم ملی و برخوردار از راخص های مطلوب امنیتی و اجتماعی

الف – اصليترين قابليتهای توسعه:
 -5موقعیت مکانی ویژه استان (هم واری بها کشهههورهای عهراق ،تههرکیه و جمهههوری آاربههای ان ،در بهرگیههری
مبهادی ورود و خهرو مرزی (پلدرت ،بازرگان ،سرو ،رازی و پیرانشههر) و بههره منهدی از یهك منطقهه آزاد ت هاری
صنعتی و یك منطقه ویژه اقتصادی 9،گمرك مهرزی 6 ،بازارچه مرزی و  5مرز رسمی در  967کیلومتر مرز مشهترك
با سه کشور
 -6بهرهمندی از منابع نی آب سطحی (هم هواری بها  3وضهه آبریهز ارس ،دریاچهه ارومیهه و زاب) و منهابع آب
زیرزمینی و امکان استحصال و بهره برداری از آنها برای توسعه فعالیت های کشاورزی ،صنعتی و آب رهرب بها وجهود
 23سد ا داث رده و  2سد در ال ا داث درسطح استان با رعایت ق آبه اکوسیستمهای طبیعی

 -7بهره مندی از معادن فلزی (مس ،طال ،تیتان ،سرب و روی) و یهر فلهزی (سهنگهای سهاختمانی ،آههك ،گهچ و
باریت) ،م عادن بسیار نی سنگ های تزئینی از لحاظ تنوع رنهگ و اخهایر بهاال و منهابع موجهود در دریاچهه ارومیهه
(سدیم ،پتانسیم و منیزیم)
 -8وجود منابع خاك اصلخیز ،اقلیم مناسب و سازگار و نیروی انسانی کارآمد برای توسعه فعالیتهای کشهاورزی در
زمینه های دامداری ،پهرورش زنبور عسل ،آبزی پروری ،محصوالت زراعی صنعتی ،پتانسیل ویژه برای تولید و صادرات
محصوالت با ی (سیب و انگور) و انواع گیاهان زینتی و دارویی
 -9برخورداری از  6تاالب نبت رده بین المللی ،زیستگاهها و اکوسیستم های بدیع و تنهوع زیسهتی نهی در سهطح
استان و در مناطق مرزی از جمله تاالب های بوراالن و چشمه نریا و لزوم فاظت ،توسهعه و بههره بهرداری پایهدار از
مواهب مذکور
 -44عبور تنها راه های ترانزیتی جاده ای و راه آهن کشور به ترکیه و اروپا از استان و استقرار بر روی کریدور ررقی -
ربی و مسیر تاریخی ت ارت ررق و رب از جمله راههای معروف اکو و جاده ابریشم
 -44وجود مراکز متعدد آموزش عالی و مؤسسات علمی  -تحقیقاتی گوناگون (مرکز تحقیقات میکرو الکترونیك ،مرکز
تحقیقات میکرو مارین ،مرکز تحقیقات نانو فناوری ،پژوهشکده زیست فناوری ،پژوهشکده آرتمیا و آبزیان ،پارك علم
و فناوری استان ،مراکز ررد و رهرك فناوری الکترونیك و صنایع ذایی ارومیه) بعنوان مراکز تولید علم و فناوری
 -42نقش محوری صنایع ذایی و تبدیلی استان در کشور و وجود مزیت های منحصهر بهه فهرد و رقهابتی در زمینهه
ساخت ،تولید و راه اندازی مارین آالت صنایع ذایی
 -43استقرار وا دهای بزرگ صنعتی دارای اهمیت ملی نظیر صنایع فوالد ،سیمان ،پتروریمی ،تریلی سازی و واکسن
سازی در استان.
 -41مهیا بودن زمینه های کشت ارگانیك و پروبیوتیك در استان
 -45دارا بودن اراضی مرتعی و جنگلی مناسب با قابلیت تولید انواع فرآورده ههای مرتعهی و جنگلهی ،بهه ویهژه چهوب
صنعتی (صنوبر)
 -46وجود زمینه های مناسب برای ای هاد و توسهعه صهنایع بها تکنولهوژی برتهر از قبیهل میکرومارهین ،الکترونیهك،
بیوتکنولوژی و پتروریمی در استان

 -47وجود فرصتهای مناسب برای توسعه فعالیت ههای بازرگهانی خهارجی و ترانزیهت کهاال و صهدور خهدمات فنهی و
مهندسی
 -48وجود توانمندی قوی در زمینه ررته های صنایع دستی بویژه صنایع چوبی ،فرش (برند فرش افشار تکاب و ریهز
ماهی خوی) و گلیم
 -49نقش برجسته استان در زمینه امکان تبادل و صادرات برق و انرژی با کشورهای هم وار
 -24توانمندی های فرهنگی ،هنری و علمی مونر در تعامالت ملی و فراملی
 -24برخورداری از جاابه های گردرگری گوناگون تاریخی ،طبیعی و انسان ساخت با ارزش ملی و فراملی بعنوان یك
قطب گردرگری کشور با وجود مزیت های تاریخی و فرهنگی اعم از دو انر نبت رده جهانی م موعه تخت سلیمان و
م موعه قره کلیسا ،بالغ بر  4144انر نبت رهده ملهی ،جاابهه ههای اکوتوریسهتی (طبیعهی ،روسهتایی و عشهایری)،
گردرگری سالمت و  ...مؤنر بر تعامالت در سطح کشور و جهان
 -22وجود پیوند محکم و برجسته میان اقوام و ادیان مختلف در استان با توجه به تنوع قومی و مذهبی
 -23پتانسیل بسیار مناسب برای توسعه اقتصاد ورزش ،نگرش مثبت جامعه به فعالیت ههای ورزرهی ،رهناخته رهدن
استان بعنوان پایتخت والیبال و وجود استعدادهای ورزری مدال آور در سطح جهانی
 -21وجود مراکز آموزش فنی و رفه ای بمنظور تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر
ب – عمده ترين تنگناها و محدوديتهای توسعه:

 -4ناکههافی بودن تاسیسات انتقال آب برای فعالیت های کشاورزی و عدم تکمیل و ا داث ربکه های آبیاری و زهکشی
 -2سنتی بودن فعالیتهای کشاورزی ،کوچك بودن قطعات زراعی ،پایین بودن راندمان آبیاری و ضریب مکانیزاسیون
 -8عدم تناسب زیر ساختهای اقتصادی با الزامات توسعه استان نظیر:
 عدم تناسب ظرفیت ربکههای مل ونقل (زمینی ،ریلی و هوایی) توسعه نیافتگی خدمات برتر و توزیع نامتوازن خدمات موجود در سطح استان کمبود تأسیسات و ت هیزات گردرگری و مراکز اقامتی -1ضعف زیهرسهاختهای سخت افزاری و نرم افزاری ( مل و نقل ،درجه بندی و سورتینگ ،بسته بندی ،بازاریهابی و )....
برای مصرف داخلی و صادرات محصوالت استان

 -5عدم کفایت زیربناهای مکمل جهت هدایت و تکمیل زن یره تولید در بخش صهنعت بهه منظهور ای هاد ارزش افهزوده
باالتر.
 -6عدم وجود بسترهای مناسب جهت تلفیق و هم افزائی مؤلفه های سرمایه اجتماعی برای تسریع در روند توسعه استان.
 -7پایین بودن درآمد سرانه
 -3باالبودن نرخ بیسوادی در مناطق محروم
 -3وابستگی ردید منابع مالی بخش ورزش به درآمدهای عمومی
 -41ضعف زیرساختها در جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش تولیدات صنایع و معادن و کشاورزی و فقدان سهاز و کهار
مناسب جهت هدایت منابع مالی سرریز به سرمایهگذاری در استان
 -44وابستگی قشر تحصیل کرده دانشگاهی به بخش دولتی در زمینه رغلی
 -42تانیرات ناری از برنامه های توسعه ای کشورهای همسایه با توجه به تحوالت در ال وقوع در مناطق ررقی ترکیه
و رمال عراق و رتاب گرفتن اقدامات توسعه ای در این مناطق
 -48ابهامات و موانع موجود در آئین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمهه و مطهابق نبهودن آن بها نیازههای روز و وجهود
قوانین و مقررات مانع زای فعالیت
ج – مسائل اساسي استان :

 .4روند رو به خشکی دریاچه اورمیه و تهدیدات نارهی از آن (بیابهانی رهدن منطقهه ،بادههای نمکهی و رهور رهدن آب
روستاهای پیرامون دریاچه)
 .2آلودگی های ناری از ه وم ریزگردهای با منشاء داخلی و خارجی بخصوص در مناطق جنوبی استان
 .8تخریب ردید منابع طبیعی و بهرهبرداری نامناسب و بیش از ظرفیت از مراتع و فرسایش مداوم خاکهای زراعی
 .1پایین بودن بهره وری در بخش های اقتصادی و تولیدی و باال بودن ضایعات
 .5تکمیل نبودن زن یرههای تولید در بخش معدن و صنایع فرآوری مواد معدنی
 .6قرار گرفتن استان در مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر و تهدیدات ناری از مرزی بودن استان

 .7ضعف ساختاری وزه خدمات در ارائه پشتیبانی هدفمند و برنامه ریزی رده به بخش های صنعت و معدن ،کشاورزی
و گردرگری
 .3نیاز به توجه جدی به عمران رهری و روستایی در برخی نقاط استان (از جمله بافت های بهاارزش تهاریخی ،بافتههای
فرسوده رهر ی ،سکونتگاههای یررسمی ،ربکه فاضالب رهری و روستایی ،گازرسانی روستاها و اجهرای طهرح ههای
هادی روستایی)
 .3اتالف ردید انرژی در بخش مسکن و ...
 .41نرخ باالی بیکاری بویژه در قشر تحصیل کرده
 .44ناکافی بودن پورش برنامه های تلویزیونی در برخی از مناطق استان
 .42کمبود فضاهای فرهنگی و هنری متناسب با نیازها و ظرفیت های استانی و کمبود سرمایه برای فهظ و ا یهای آنهار
باستانی
 .48کمبود فضاهای آموزری با توجه به سهم باالی مدارس تخریبی و فضاهای نیازمند بهسازی و نوسازی در استان
 .41استفاده یراصولی از منابع آب در بهره برداری های کشاورزی و کاهش منابع اخایر آبی در سفره های آب زیرزمینی

د – اهداف بلند مدت :

با تهوجه بهه قابلیت ها و تنگناها ،توسعه استان بر اساس توسعه هماهنهگ بخشههای صهنعت و معهدن ،کشهاورزی،
بازرگانی با لحاظ نمودن اصول توسعه پایدار استوار می بارد .بدین ترتیب اهداف بلنهد مهدت توسهعه اسهتان عبهارت
خواهند بود از :
 .4استفاده بهینه از منابع آبی متناسب با گسترش مراکز زیست و فعالیت
.2

فاظت و بهره برداری پایدار از عرصه های منابع طبیعی استان (جنگل ،مرتع ،آب و خاك)

 .8تقویت مناسبات اقتصادی فراملی کشور با بهره گیری بیشتر از موقعیت های جغرافیایی– سیاسی و قابلیت بازرگانی و
تبدیل استان به قطب صادراتی منطقه ای
 .1ارتقاء راخص های توسههعه اقتصادی و اجتماعی استان در مقایسه با کشور و جبران رکاف توسعه نیهافتگی منهاطق
مرزی

 .5تبدیل استان به قطب صنایع تبدیلی ذایی با فن آوریهای برتر و قابل رقابت در سطح جهانی و استفاده از تکنولهوژی
های نو در مورد صنایع آب بر ذایی نظیر کارخان ات قند
 .6توسعه صنایع با فنآوری باال و یر آالینده و بهرهبرداری از قابلیتهای معدنی و صنایع فرآوری معدنی
 .7توسعه صنعت گردرگری متناسب با ظرفیت های طبیعی ،تاریخی و فرهنگی استان
 .3تقویت نقش فراملی استان و پذیرش نقش محوری در زمینه مسائل امنیتی و اضطراری با توجه به موقعیت جغرافیایی
استان در سطح کشور
 .3افزایش درآمد سرانه و افزایش سهم استان در تولید ناخالص داخلی
 .41تقویت و گسهترش ظهرفیت ههای زیههربنایی جهت تسهیل ارتههباط با سهایر مناطق در سطح ملهی و بهین المللهی و
تامین انرژی با رویکرد بهینه سازی مصرف و بهره برداری از انرژی های نو
 .44استفاده بهینه از انرژی در بخش مسکن با رعایت اصول و ضوابا ساختمان سازی و کورش در جهت استفاده از انرژی
های نو
 .42تر یب بخش خصوصی در جهت جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی مرتبا با فعالیت وا د
 .48ارتقاء سطح خدمات بازرگانی به عنوان مکمل فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری.
 .41ارتقاء راخص های توسعه انسانی به ویژه در بخهش آمهوزش و پهرورش و توسهعه فضهاها و زیربنهای دانهش آمهوزی
(آموزری ،پرورری و ورزری) استاندارد و بهسازی و مقاوم سازی فضاهای یراستاندارد
 .45ارتقاء راخصهای کیفی آموزش عالی استان
 .46توسعه و صدور خدمات فنی ،مهندسی ،تخصصی درمانی و دانش محور
 .47تقویت همگرایی قومی در سطوح استانی و ملی
 .43ساماندهی فضایی فعالیتها و استقرار جمعیت با رعایت مال ظات زیست محیطی و ای اد تعادل در توزیع امکانهات و
زیربناهای اقتصادی در پهنه جغرافیایی استان
 .43تالش در جهت ا یاء دریاچه اورمیه با فظ ررایا اکولوژیکی و زیست محیطی آن
 .21ارتقاء نقش فرهنگی ،علمی و هنری استان در تعامالت ملی و بینالمللی و تقویت ،تعمیق و تهرویج هویهت اسهالمی–
ایرانی در فرایند توسعه استان

 .24تامین آرامش اجتماعی و امنیت اقتصادی از طریق توسعه بیمه های زندگی و ارتقاء بهدارت روانی
 .22نهادینه سازی بهره وری و افزایش آن در بخش های اقتصادی و عوامل تولید
 .28ارتقا نقش ورزش در تامین سالمت جسمی و رو ی و تقویت توانمندیهای افراد و گروههای اجتماعی
 .21فراهم نمودن زمینههای مشارکت عموم مردم در فرآیند توسعه استان به ویژه زنان و جوانان

هـ  -راهبردهای بلند مدت توسعه :

 -4اعمال مدیریت جامع و نظام مند بر وزه های آبخیز استان
 -2مهار و اخیره سازی آبهای سطحی و گسترش ربکه های آبیاری و زهکشی و رورهای نوین آبیاری با مشارکت بههره
برداران اینفع
 -8مهار آبهای خروجی و استههفاده از آبهای مشترك مرزی
 -1تدوین الگوی کشت
 -5زراعت های استراتژیك ( الت) ساالنه و چند ساله ،تولید نهال سالم ،کنترل باقیمانده کهود و سهموم و بهینهه سهازی
مصرف نهاده های کشاورزی
 -6اصالح با ات ،کشت محصوالت صنعتی کشاورزی ،تولید محصوالت ارگانیك و پروبیوتیك ،توسعه دامپروری صنعتی و
آبزی پروری و جهت گیری به سمت ای اد زیربناها و ت هیز و نوسازی اراضی در بخش کشاورزی
 -7ای ادو گسترش وا دهای بهههزرگ مقیههاس صنعتی (فلههزی ،الکترونیکی ،ریههمیایی) و معدنی (فرآوری معدنی) با
گرایش صنایع صههادراتی قابل رقههابت در عههرصه جههانی با تکیه بر استفاده از فنآوریههای برتهر بهه عنهوان صهنایع
پیشرو و محرك توسعه استان با مشارکت مهونر بخشههای دولتهی و عمهومی یهر دولتهی و توسهعه صهنایع تبهدیلی
کشاورزی ،ذایی ،دارویی و نساجی و پوراك و نیز ای اد و توسعه وا دهای صنعتی کوچك و متوسا با تأکید بهرهم
پیوندی با صنایع بزرگ و استراتژیك
 -3تهیه نقشه جامع علمی استان با تاکید بر آمایش سرزمین
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مایت معنادار نظام بانکی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در استان

 -41گسترش فعالیت های نوین بازرگانی و فراهم نمودن امکانات و تسهیالت الزم برای توسعه فعالیتهای بازرگانی داخلی و
خارجی
 -44بهره گیری از موقعیت منحصر بفرد مرزی استان با تقویت منطقه آزاد ت اری – صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی
 -42ای اد زیربناهای مناسب و تسهیالت الزم برای سهرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمینه صنعت گردرگری و
ارتقا خدمات فرهنگی و هنری
 -48گسترش ظرفیت های جدید زیربنایی در زمینه ربکه راههای ارتباطی سریع درون استانی ،بین منطقه ای و فراملی و
تر یب بخش خصوصی (داخلی و خارجی) به مشارکت در سرمایهگذاری برای توسعه ربکههای مل و نقل (زمینی و
هوایی)
 -41توسعه فعالیت های هوانوردی و استفاده از ظرفیت فرودگاهی استان برای توسعه پروازهای درون و برون کشوری
 -45توسعه گازرسانی به رهرها ،روستاها و صنایع
 -46بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده رهری و ساماندهی سکونتگاه های یررسمی
 -47توسعه صنعت ساختمان و استفاده از فناوری های نوین
 -43تقویت کارکردهای رهری (به ویژه رهرهای کوچك) در نوا ی رهمال و جنهوب اسهتان و توسهعه مراکهز جمعیتهی
روستایی دارای اولویت
 -43فظ و توسعه محدودههای زیست محیطی بویژه دریاچهه ارومیهه و تثبیهت رهنههای روان و جلهوگیری از عوامهل
بیابانزایی در استان
 -21اتخاا ریوه هایی جهت تسریع در انتقال و تامین آب مورد نیاز دریاچه ارومیه
 -24ارتقاء سطح مدیریت ،معرفی و بازاریابی جاابههای گردرگری استان در ابعاد ملی و فراملی
 -22توسعه کیفی آموزش عالی استان و رقابتی نمودن فعالیت های آموزری و پژوهشی در مؤسسات آموزش عالی
 -28تقویت زمینه های قوقی و اجرائی در جهت سازماندهی نهادهای یردولتهی و تعهاونیههای تولیهدی و خهدماتی و
ضور سازمان یافته آنان در مراجع سیاستگذاری و تصمیم گیری استان
 -21ای اد و توسعه مراکز پژوهشی ،تحقیقاتی و طرا ی مهندسی در راستای هم پیونهدی بهین نیازههای صهنعت و نتهایج
تحقیقات بر اساس محوریت تقاضای صنایع

 -25واگذاری امور مربوط به تدوین ضوابا و نظارت در زمینه های رفه ای به نهادهای صنفی و مدنی
-26ای اد ساز و کارهای الزم و مایت از افزایش بهره وری در بخشهای اقتصادی و عوامل تولید
 -27گسترش ورزرهای پرورری ،همگانی ،تفریحی ،قهرمانی و رفه ای در استان و تقویت نقش استان به عنوان یکهی از
کانونهای اصلی ورزری و مرکزیت برگزاری رویدادها در سطوح ملی و فراملی
 -23اصالح الگوی مصرف آب در فعالیتهای مختلف اقتصادی و بهره برداری بهینه از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
 -23ممنوعیت تغییر کاربری و محدودیت بارگذاری صنایع آالینده و یر مرتبا در نوا ی کشاورزی
 -81نیاز به سرمایه گذاری دولت در پروژه های توسعه بویژه در بخش های اقتصادی ،زیربنایی و اجتماعی بهویژه آموزرهی
در مناطق محروم
 -84ممارست و استمرار در تحکیم و تقویت همگرایی ملی و قومی در استان
 -82پرهیز از رکل گیری انحصارات در فعالیت های اقتصادی
 -88توسعه آموزش های مهارتی و سوق دادن استان به سمت اقتصاد مردمی
 -81توسعه سوادآموزی و آموزش بزرگساالن در جمعیت گروه سنی هدف ( 44-19ساله) در راستای تحقق اههداف سهند
 EEAو تحول بنیادین در آموزش و پرورش
 -85ارتقاء سرانه فضاهای آموزری ،پرورری و ورزری بر اساس راخص های استاندارد
 -86توجه به بیمه های بازرگانی در استان
 -87تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پورش صد در صد آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

